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EDITAL N° 002– 27 DE MARÇO DE 2019 
PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE  

VOLUNTÁRIOS PARA O PROJETO RADICAL SURDOS  
 
 

A Gerência Executiva de Evangelismo da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, torna pública a 
realização de processo seletivo para provimento de vagas para Missionário Radical Surdos, mediante as condições 
estabelecidas neste edital e no Regulamento do Programa Radical Brasil. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O processo seletivo será regido por este edital e visa ao provimento de vagas de missionários Radicais para o Projeto 

Radical Surdos. 
 
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS 
2.1. Os candidatos, para serem aprovados, deverão atender os seguintes requisitos: 
 

I. Ser crente em Jesus Cristo. 

II. Ter idade entre 18 e 40 anos de idade.  
III. Ter, no mínimo, o Ensino Médio completo. 
IV. Ter fluência em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 
V. Ter o cartão de vacina atualizado. 

VI. Ser membro atuante de uma igreja batista filiada à Convenção Batista Brasileira há no mínimo 2 (dois) anos. 
VII. Ter disposição para levar uma vida simples. 

VIII. Ter bom estado de saúde física, emocional e espiritual. 
IX. Ter amor pelo povo surdo. 
X. Não ser arrimo de família (pessoa que sustenta a família). 

XI. Somente serão aceitos casais sem filhos (as instalações não atendem casais com filhos). 
XII. Estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino. 

  
2.2. Os candidatos devem comprometer-se também com os seguintes termos: 
 

I. Não desenvolver nenhum relacionamento de namoro durante o projeto (para os solteiros). 
II. Mobilizar 50 intercessores durante o projeto. 

III. Levantar o seu sustento pelo PAM Brasil até o início das aulas com duração de 12 parcelas. 
IV. Desejar ser um "Missionário Radical", na condição de serviço voluntário, pelo período de 1 (um) ano, sendo 

1(um) mês de treinamento, 11(onze) meses de atuação no município de Afuá no norte do Brasil ou em outro 
município do Brasil designado. 

V. Apresentar toda a documentação exigida no tempo apropriado; 
VI. Apresentar todos os equipamentos de segurança relacionados no item 8. 

 
2.3. As seguintes características pessoais serão avaliadas nas quatro etapas do processo de seleção e deverão ser atestadas 

pela igreja e pastor que recomendam o candidato: 
 

I. Agir como servo e saber acatar a ordem de seus líderes; 
II. Estar comprometido com a causa do Mestre; 

III. Estar disponível para aprender a ser Evangelista e Discipulador; 
IV. Ser alguém que age sempre visando o Reino de Deus; 
V. Ser flexível e apto a assimilar mudanças radicais quanto ao estilo de vida; 

VI. Ser habilidoso, prudente e amável nas relações interpessoais; 
VII. Portar-se como aprendiz, aberto às orientações; 

VIII. Ser persistente e capaz de suportar pressões e circunstâncias adversas; 
IX. Ser alguém que ama a Deus e ao próximo como a si mesmo; 
X. Ser um Porta-voz do amor de Cristo em espírito e em verdade; 

XI. Ser comprometido com a formação de líderes; 
XII. Ter aptidão para mentorear e ser mentoreado; 

XIII. Ser bom em criar e aprofundar relacionamentos; 
XIV. Ter disposição para mobilizar recursos e vocacionados. 
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3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições poderão ser realizadas no período de: 27 de março de 2019 a 21 de janeiro de 2020, mediante 

remessa do Formulário de Inscrição (ANEXO 1) para o e-mail radicalbrasil@missoesnacionais.org.br 
 
3.2. Não será cobrada taxa de inscrição. 
 
4. DAS VAGAS E LOCAL DE TREINAMENTO  
4.1. O número de vagas para a Turma de missionários Radical Surdos a que se refere o presente edital é de 10 (dez).  
 
4.2. O treinamento será realizado sob a coordenação da Junta de Missões Nacionais em localidade previamente definida.  

 
4.3. O local de treinamento reproduz a realidade com instalações simples, alimentação, dormitórios, vivência do dia a dia 

totalmente contextualizada preparando o Radical para a realidade do Norte e de outras Regiões do Brasil. 
 

4.4. A JMN se reserva o direito de somente iniciar a turma com o mínimo de 05 vocacionados que atendam ao perfil em sua 
integridade. 

 
5. DAS FASES DE SELEÇÃO  
5.1. A seleção de que trata este edital compreenderá fases diferenciadas, a saber: 

I. Análise de documentos e formulários, de caráter eliminatório e classificatório; 
II. Entrevista com um Gerente do Projeto com Surdos de Missões Nacionais, de caráter eliminatório e 

classificatório; 
III. Avaliação final feita pela Gerência Executiva de Evangelismo e pela Gerência do Projeto Radical Surdos. 
IV. Captação do PAM. 

 
5.2. Local das fases de seleção: 

I. Os documentos e formulários serão encaminhados pelo candidato via internet para o e-mail 
radicalbrasil@missoesnacionais.org.br 

a) A análise dos documentos e formulários será realizada pela equipe da Gerência Executiva de 
Evangelismo, levando em consideração as convicções de conversão, de chamada missionária, 
e doutrinárias, e ainda a experiência de evangelização e perfil para desenvolvimento do 
trabalho. 

II. Os candidatos aprovados na primeira análise serão encaminhados à entrevista com o coordenador do Projeto 
Radical Surdos. 

a) O candidato deverá dirigir-se, às suas custas, para o local indicado pelo coordenador para 
realização da entrevista; 

b) Em casos de impossibilidade ou inviabilidade de entrevista pessoal, o Coordenador poderá 
realizar a entrevista por SkypeTM ou Whatsapp. 

III. O curso preparatório terá por objetivo a formação e a capacitação dos Radicais para o exercício no Projeto 
Radical Surdos, Radical Afuá –PA e Radical Metropolitano 

6. DO SUSTENTO E DA JORNADA DE TRABALHO 
6.1. A função de Missionário Radical, é de natureza voluntária, mediante assinatura de contrato próprio, nos termos da 

legislação pátria. 
 
6.2. O Missionário Radical será nomeado como ministro de confissão religiosa, declarando reconhecer o chamado e 

consagrando sua vida de forma voluntária, ao serviço de Deus. O período de descanso e lazer serão definidos pela 
coordenação do Projeto. 

 
7. DO CUSTO 
7.1. O Missionário Radical Afuá deverá mobilizar parceiros do PAM Brasil que totalizem R$ 1.000,00 (Hum Mil reais) por 

mês, durante todo o projeto, para cobertura dos custos com seu treinamento, moradia, luz, agua, transporte e 
alimentação. 

7.2. O Missionário Radical Afuá receberá repasse de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensais, durante todo o 
projeto, para cobertura dos custos com seu treinamento, moradia, transporte e alimentação; e receberá nas mesmas 
condições do Missionário de outras regiões do País. 

7.3. A aceitação do Radical Campo só se dará mediante PAM realizado e demais requisitos deste edital. 
7.4. A diferença entre o PAM realizado e o repasse ao Radical, ajudará a cobrir investimento na alimentação, hospedagem, 

luz, água, transporte entre as bases e comunidades, material didático, saúde, transporte de professores e outros. 
 

8. DO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E ATRATIVOS EVANGELÍSTICOS 
8.1. Squeeze. 
8.2. Roupas e agasalhos. Sugerimos adquirir no local da atuação. (Existe diferença dos agasalhos mais leves em outras 

partes do Brasil). 
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8.3. Protetor Solar 
8.4. Bíblia Nova Tradução Linguagem de hoje – NTHL  
8.5. Bíblia Almeida Século 21 

 Obs.: Os Radicais deverão adquirir estes materiais. 
 
9. DO CRONOGRAMA 
9.1. O presente processo seletivo atenderá ao seguinte cronograma: 
 
Atividades  Datas 
Depósito da Primeira Parcela do PAM pelos parceiros do Radical  Até 31/12/2019 
Inscrições e PAM Realizado Até 21/01/2020 
Chegada dos candidatos na cidade do Rio de Janeiro-RJ 02/02/2020 
Culto de Apresentação dos Missionários Radicais ( Rio de Janeiro/RJ) 05/02/2020 
Treinamento (em regime de internato)  02 a 20/02/2020 
Culto de Formatura 16/02/2020 
Atuação no projeto  A partir de 21/02/2020  
 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o presente processo bem como das normas 

estabelecidas do Projeto Radical Surdos da Junta de Missões Nacionais. 
 
10.2. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 

referentes a este processo, que serão divulgados no site do Projeto Radical Brasil, da Junta de Missões Nacionais da 
Convenção Batista Brasileira, cujo endereço é www.radicalbrasil.org 

 
10.3. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e contatos enquanto estiver participando do presente 

processo. 
 
10.4. Ao término do projeto, o Missionário Radical deverá ser um mobilizador de vocacionados e de recursos através do 

PAM para outros vocacionados em sua região e estado de origem, podendo permanecer mais um tempo como 
voluntário ou participar de outro programa da Junta de Missões Nacionais. 

 
10.5. A Junta de Missões Nacionais se resguarda o direito de eliminar qualquer candidato a qualquer tempo por 

descumprimento de qualquer dos requisitos de que trata esse edital ou ainda por qualquer conduta do candidato não 
condizente com os padrões bíblicos ou que fira os preceitos da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. 

 
10.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Gerência Executiva de Evangelismo da Junta de Missões Nacionais da 

Convenção Batista Brasileira. 
 
 

Rio de Janeiro, 02 de novembro de 2019. 
 
 
Marília Moraes Manhães 
Coordenadora do Projeto Radical Surdos 
Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira 
 
Pr. José Fabricio da Silva Freitas 
Gerente Executivo de Evangelismo 
Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira 
 
 

http://www.radicalbrasil.org/

